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Tisztelt Szülők, kedves Gyerekek! 

 

Mindenek előtt nagyon köszönjük a nemzetiségi iskola indulásával kapcsolatos eddigi 

türelmet, kitartást és hitet! 

Köszönjük, hogy a járványveszély miatti különleges helyzetben, az eddig szokatlan, az 

mindannyiunk számára új és időnként nem kis nehézséget is jelentő online távoktatás 

körülményei között minden erejükkel igyekeznek a gyermekeik tanulmányi előrehaladását 

segíteni, támogatni, erősíteni!  

Örömmel értesültünk a SZIA német nemzetiségi tagozatára beiratkozó első évfolyamosok 

számáról, ami nagy reménységet is jelent, és jelzi a szülői érdeklődést és várakozást. 

Nagyon köszönjük azt is, hogy a hozzánk korábban eljuttatott nyilatkozatuk révén kifejezték 

egyetértésüket, támogatásukat és szándékukat arra, hogy gyermeküket az önkormányzatunk 

által alapítandó általános iskolába beíratnák.  

 

Reméljük, hogy a hír, amit megosztunk Önökkel, céljainkat illetően további reménnyel tölt el 

mindenkit!   

Önkormányzatunk 2020. április 23-i keltezéssel a Magyar Államkincstár Budapesti és Pest 

Megyei Igazgatóságától megkapta a Budakeszi Német Nemzetiségi Általános Iskola-

Deutsche Nationalitätenschule Wudigess intézmény törzskönyvi nyilvántartásba vételéről 

szóló határozatot. A nyilvántartásba történő bejegyzéssel az intézményalapítás megtörtént.   

 

Ahogy azt már különböző fórumokon korábban is jeleztük, a köznevelési intézmény hivatalos 

működésének megkezdéséhez még be kell szerezni az illetékes kormányhivatal működési 

engedélyét. A következő állomásunk ez. Az erre vonatkozó kérelmet és az előírt 

dokumentumokat a határozattól számított 6 hónapon belül adhatjuk be, de a jogszabály azt is 

előírja, hogy mindezt a tervezett indítás évének május utolsó munkanapjáig tehetjük meg. 

Iskolánk székhelye a Knáb János utca 60., tervezett indulása 2020. szeptember 1. 

Az intézmény működéséhez szükséges feltételek – személyi, tárgyi, finaszírozási feltételek, 

pedagógiai program stb. – megszervezésével kapcsolatos adminisztratív teendők egy részét 

már korábban elkezdtük. Önkormányzatunk EMMI miniszteri egyetértésével az intézmény 

szervezési feladatainak ellátására 2020. 08.14-ig vezetői, 2020.08.15-től 2021.07.14-ig 

magasabb vezetői feladatok ellátására megbízást ad Meskó Gyulának, aki a szervezéssel 

összefüggő pedagógiai-szakmai feladatokat koordináló SchulTeam tagja. 
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A továbbiakban folyamatosan tájékoztatjuk Önöket az újabb fejleményekről, az újonnan 

alakuló iskolába való átjelentkezés részleteiről. Ha kérdésük, észrevételük van, írjanak a 

schule@bvno.hu email-címre. 

A Szülőknek és Gyermekeiknek sok erőt, kitartást, türelmet, nyugalmat és jó egészséget 

kívánunk! 

 

Budakeszi, 2020. 04. 27.     

 

Üdvözlettel: 

 

 

 Schrotti János   Szabó Kinga   Meskó Gyula 

 elnök     elnökhelyettes   mb. vezető 
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